Junta de Govern Local

ACTA NÚM: JGL2017/35

A Calafell, en data 21 d'agost de 2017, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la
presidència del senyor Josep Parere Ribell, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació,
assistits pel secretari de la corporació senyor Carles Badel Domingo, amb l'objecte de celebrar sessió de
caràcter ordinari de primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO

NO ASSISTENTS:
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ

24/08/2017 ALCALDE

ALTRES ASSISTENTS:
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ
Sr/a. JESÚS BENEDICTO CALAHORRA
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE
I a les 09:30, el Sr/a president/a obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen:
1.1. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - SECRETARIA

JOSEP PARERA RIBELL

Fets
1. Són objecte de reclamació els danys personals i materials contra aquesta Administració
presumptament soferts per la senyora A. L. P., com a conseqüència de caiguda a la via
pública, al·legant com a motiu el mal estat del paviment de la vorera, concretament al carrer
Antoni Almanzor, a l’alçada dels números 10-18, a Segur de Calafell, en data 4 de juliol de
2015.
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1.1.1. EXPEDIENT 2017/2614 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS PERSONALS (RP 20/16)

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data del dia 8
d’octubre de 2015, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en endavant
RGE) 35.684.

Carles Badel i Domingo
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3. La part reclamant aporta documentació mèdica, informe pericials amb fotografies de les lesions i
del lloc referit i representant legal. Per quantificar la seva petició aporta un tiquet de taxi del
desplaçament al CAP, per import de tretze euros amb setanta-sis cèntims d’euro (13.76 €). No
consta cap altra document que justifiqui la petició d’una indemnització.
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4. Mitjançant Decret 2016/244 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 3
de febrer de 2016, amb RGS 772.
5. El dia 4 de febrer de 2016 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els fets
reclamats, acompanyant fotografies del lloc indicat per la sol·licitant.
6. Consta a l’expedient comunicat de data 5 de febrer de 2016, traslladant la documentació a la
companyia d’assegurances de la Corporació que en data 1 de març de 2017 emet pronunciament.
7. El dia 4 de maig de 2017, amb RGE 3.802, es complimenta el tràmit d’audiència.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions
aplicables.
2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de

JOSEP PARERA RIBELL
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Signatura 2 de 2

24/08/2017 ALCALDE

conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el deure
objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La doctrina i la
jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a l'activitat que
desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren concauses ha de
moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem
per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, segons l'article 40 de la
Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació
Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26
de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una
lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i
susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa
efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major.
A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de
3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).
En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a conseqüència
de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la demandant, es va
produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i susceptible d'avaluació
econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat. c) Si, en
el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser considerat antijurídic per no existir
una obligació del particular per suportar-lo”.
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3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals
superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre l’actuació
administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser conseqüència
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de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als serveis municipals
de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és exigible per deambular
per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 16/03/2003) o del grau de
compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la deambulació quan el mal estat de la via
fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); o el fet que la pròpia culpa de la víctima
que amb la seva distracció causa l’accident interromp la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm.
425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple existència de petites irregularitats en el paviment
que resulten perfectament resulten visibles no originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat
esmentada no impedeix el pas del vianants per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon
estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23 de març).

JOSEP PARERA RIBELL

5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta a
l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui
negat”).
Consideracions
1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora A. L. P. en data 4 de juliol de 2015, abans
les 13:36 hores, segons informe d’emergències mèdiques aportat.
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4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació
de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així
com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de
Catalunya 188/2008, de 5 de març).

2. La part reclamant aporta full d’assistència mèdica i informe pericial amb fotografies del presumpte
lloc dels fets per justificar la seva petició. També un tiquet de taxi del desplaçament al CAP. No
aporta cap altra prova o testimoni per acreditar que la caiguda es produís al lloc descrit per la
deficiència referida en la via pública ni de la manera descrita per la sol·licitant.
3. La senyora A. L. P. no presenta cap altra justificant que justifiqui la pretensió d’una indemnització
per danys personals.
4 Consta en el registre dels serveis de seguretat notícia del servei assistencial de les característiques,
en data i lloc on segons el reclamant es succeeixen els fets.
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Signatura 1 de 2

4. L’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 4 de febrer de 2016 manifesta:
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Que les lesions poden coincidir amb la descripció i en la forma que es descriu.
Que la pràctica de l’ inspecció del lloc coincideix amb les proves aportades per la sol·licitant
d’on van tenir lloc els fets.
Les dades del servei d’emergència donen veracitat als fets.
Que no hi ha dades suficients per poder esbrinar els motius i circumstàncies que van fer que la
sol·licitant s’apropés tant al llindar de la vorera ja que no és un lloc de pas habitual anar tant a
prop de la fi de la vorera en la seva part exterior.

5. No consta que a l’hora de la presumpta caiguda les circumstàncies del dia fossin contràries a la
visibilitat ni a altres factors que puguin afectar a la mobilitat.
6. La vorera és suficientment àmplia per deambular amb normalitat, encara que l’interessada s’hagi de
creuar amb altres persones, els desperfectes al terra s’observen a simple vista i potser que no parés
l’atenció deguda a l’hora de passar per la vorera.
7. La mobilitat es configura om el conjunt de factors que impliquen el moviment i el desplaçament de
les persones així com l’atenció i l’adequació del comportament a aquestos elements que la poden
determinar i condicionar.

9. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal com és el cas.

JOSEP PARERA RIBELL

10. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en una
asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable i
danyosa dels administrats.
11. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 11 d’agost de 2017.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - SECRETARIA i per unanimitat acorda:

23/08/2017
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8. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles
accidents. L’existència de desperfectes a la via pública no és causa suficient per entendre que pugui
existir una responsabilitat de l’Administració; més quan estem davant d’una situació quotidiana, els
desperfectes són visibles i és un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i atenció.

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora A. L. P.
pels danys personals i materials soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, al·legant
com a motiu el mal estat del paviment de la vorera, concretament al carrer Antoni Almanzor, a
l’alçada dels números 10-18, a Segur de Calafell, en data 4 de juliol de 2015, per:

Manca de nexe causal.
Manca de quantificació dels danys personals.
Culpa exclusiva de la víctima.

Carles Badel i Domingo
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2. Notificar aquesta resolució a la part reclamant i a la companyia d’assegurances Mapfre.
3. Atorgar els recursos procedents.

1.1.2. EXPEDIENT 2017/2618 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS PERSONALS (RP 23/16)

Fets
1. Són objecte de reclamació els danys personals i materials contra aquesta Administració
presumptament soferts per la senyora M. V. M. T., com a conseqüència de caiguda a la via
pública, al·legant com a motiu el mal estat del paviment de la vorera, concretament al Passeig
Marítim, a l’alçada del número 236, a Segur de Calafell, en data 14 de juny de 2015, vora les 11:18
hores.

JOSEP PARERA RIBELL

2. El primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement dels fets data del dia 29
d’octubre de 2015, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada número (en endavant
RGE) 38.280.
3. La part reclamant aporta documentació mèdica, informe pericials amb fotografies de les lesions i
del lloc referit i representant legal. Quantifica la seva petició en dos mil nou-cents vuitanta-nou
euros amb seixanta-cinc cèntims d’euro (2.989,65 €) però només presenta fulls d’assistència
mèdica. No aporta els objectes, concretament ulleres de Sol graduades i rellotge malmesos.
Tampoc aporta cap factura, tiquet o similar que justifiqui la petició econòmica.

23/08/2017

Signatura 2 de 2

24/08/2017 ALCALDE

EXPEDIENT 2017/2618 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT PER
DANYS PERSONALS (RP 23/16)

4. Mitjançant Decret 2016/247 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data 3
de febrer de 2016, amb RGS 775.
5. Consta a l’expedient comunicat de data 5 de febrer de 2016, traslladant la documentació a la
companyia d’assegurances de la Corporació que en data 23 d’agost de 2016 emet pronunciament.
6. El dia 9 d’agost de 2016 el responsable de Mobilitat de la Corporació emet informe sobre els fets
reclamats, acompanyant fotògrafes del lloc indicat per la sol·licitant.

Carles Badel i Domingo
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7. El dia 8 de maig de 2017, amb RGE 3.846, es complimenta el tràmit d’audiència.
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Fonaments de dret
1. Vistos els articles 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i altres disposicions
aplicables.
2. Considerant que segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 d’abril de 2007,
plenament aplicable al present supòsit, la qual es transcriu:
“No pot exigir-se que l'Ajuntament mantingui totes les calçades i voreres en perfecte estat de
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Carles Badel i Domingo

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions: a) Si com a conseqüència
de l'activitat administrativa, quan titular de la calçada en la qual, segons la demandant, es va
produir la caiguda, va poder existir un dany real, efectiu, individualitzat i susceptible d'avaluació
econòmica. b) Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat. c) Si, en
el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany patit pot ser considerat antijurídic per no existir
una obligació del particular per suportar-lo”.
3. En quan a la reclamació patrimonial davant els ens locals com a conseqüència de caiguda dels
ciutadans a la via pública, ens trobem que com s’ha declarat per diverses sentències de tribunals
superiors de justícia que han resolt sobre tal contingència, la relació de causalitat entre l’actuació
administrativa i el danys causat per l’accident passa per contrastar si els fets van ser conseqüència
de l’ inobservança per l’administració de l’estàndard d’eficàcia que és exigible als serveis municipals
de conservació, o per al contrari de la falta de diligència i d’atenció que és exigible per deambular
per la via pública als vianants (STSJ de la Rioja núm. 480/2003, de 16/03/2003) o del grau de
compliment del deure del vianant d’extremar la cura en la deambulació quan el mal estat de la via
fos visible (STJ de Catalunya 151/2006, de 8 de febrer); o el fet que la pròpia culpa de la víctima
que amb la seva distracció causa l’accident interromp la relació de causalitat (STSJ de la Rioja núm.
425/2001, de 29/10/2001). Així mateix la simple existència de petites irregularitats en el paviment
que resulten perfectament resulten visibles no originen el deure d’indemnitzar quan l’ irregularitat
esmentada no impedeix el pas del vianants per la vorera que és suficientment àmplia i està en bon
estat (STSJ de Catalunya 226/07, de 23 de març).
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conservació, doncs seria irraonable i desproporcionat i implicaria convertir-lo en assegurador
universal de tots els danys soferts pels ciutadans, sense ponderar la seva pròpia conducta i el deure
objectiu de cura. Els peatons han de vigilar les petites irregularitats del paviment. La doctrina i la
jurisprudència coincideixen que tota persona ha d'acomodar la seva actuació a l'activitat que
desenvolupa. Sosté que no concorre nexe causal i, en tot, quan concorren concauses ha de
moderar-se la indemnitza….Com ve reiteradament exigint la Jurisprudència del Tribunal Suprem
per a apreciar responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, segons l'article 40 de la
Llei de Règim Jurídic de l’Administració de l'Estat i els articles 121 i 122 de la Llei d'Expropiació
Forçosa (i avui, articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) i 4 a 13 del R.D. 429/93 de 26
de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables, és necessari que el particular sofreixi una
lesió en els seus béns o drets que no tingui l'obligació de suportar i que sigui real, concreta i
susceptible d'avaluació econòmica; que la lesió sigui imputable a l'Administració i conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics o que, per tant, existeixi una relació de causa
efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que aquesta sigui produïda per força major.
A més, cal que la reclamació s'interposi dintre del termini de prescripció establert legalment (STS de
3 d'octubre de 2000 (RJA 2000/7999)).
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4. Tenint en compte que la pertinença de la responsabilitat sorgeix quan el obstacle al carrer obliga a
superar el què és el normal límit d’atenció exigible al deambular i no pot exigir-se una total
uniformitat en la via pública, però sí que el estat de la via (parlant en el sentit comprensiu de la
vorera i la calçada) sigui suficientment uniforme com per resultar fàcilment superable amb un nivell
d’atenció exigible socialment, i que quan es requereixi un nivell d’atenció superior sorgeix la relació
de causalitat al no trencar-se la relació esmentada per fet de tercer o de la pròpia víctima (STSJ de
Catalunya 527/2008, de 7 de juliol); tot allò partint de què no es pot exigir un control absolut que
eludeixi qualsevol deure de cura o diligència de tots els vianants. De tal manera que no procedirà
declarar l’existència de responsabilitat quan l’actora coneixia les obres que s’estaven realitzant així
com el seu estat per la qual cosa devia adaptar la seva deambulació a les circumstàncies (STSJ de
Catalunya 188/2008, de 5 de març).

Consideracions
1. Es constaten els danys personals soferts per la senyora M. V. M. T. en data 14 de juny de 2015,
abans les 11:18 hores, al Passeig Marítim, a l’alçada del número 273, segons informe d’emergències
mèdiques aportat.

JOSEP PARERA RIBELL

2. La part reclamant aporta fulls d’assistència mèdica i fotografies del presumpte lloc dels fets i de les
lesions per justificar la seva petició. No aporta cap altra prova o testimoni per acreditar que la
caiguda es produís al lloc descrit per la deficiència referida en la via pública ni de la manera descrita
per la sol·licitant.
3. La sol·licitant no presenta cap altra justificant que acrediti la pretensió d’una indemnització per
danys personals ni cap factura o tiquet que justifiqui els danys (despeses per ajut a la llar, ulleres
de Sol graduades i rellotge) materials reclamats.
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5. Respecte als criteris de distribució de la càrrega de la prova, segons les Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, de 29 de desembre de 2006 i del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Sevilla, de 22 de gener de 2002, en aplicació de la remissió normativa establerta a
l’article 60.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, regeix en el procés contenciós administratiu el principi general, inferit de l’article
1214 del Codi Civil, que atribueix la càrrega de la prova a aquell que manté el fet (“semper
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) així com els principis conseqüents que atribueixen la
càrrega de la prova a la part que afirma, no la que nega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui
negat”).

4. La senyora M. V. M. T. manifesta que la caiguda va tenir lloc al Passeig Marítim, a l’alçada del
número 236; però al full de servei d’emergència de l’ambulància consta que l’assistència va ser al
Passeig Marítim, 273.

5 No consta en el registre dels serveis de seguretat notícia del servei assistencial de les
característiques, en data i lloc on segons el reclamant es succeeixen els fets.
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6. L’informe tècnic emès pel responsable de Mobilitat en data 9 d’agost de 2016 manifesta:
 Que les lesions poden coincidir amb la descripció i en la forma que es descriu.
 Que la pràctica de l’ inspecció del lloc coincideix amb les proves aportades per la sol·licitant
d’on van tenir lloc els fets.
 Existeixen dades d’una actuació sanitària segons la documentació aportada.
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Que les lesions han pogut ocórrer al lloc descrit per la sol·licitant.

7. No hi ha cap motivació perquè la sol·licitant s’apropés tant al llindar de la vorera, a 10 centímetres
dels arbustos, ja que no és un lloc de pas habitual anar tant a prop de la fi de la vorera en la seva
part interior.
8. No consta que a l’hora de la presumpta caiguda les circumstàncies del dia fossin contràries a la
visibilitat ni a altres factors que puguin afectar a la mobilitat.
9. La vorera és suficientment àmplia per deambular amb normalitat, encara que l’interessada s’hagi de
creuar amb altres persones, els desperfectes al terra s’observen a simple vista i potser que no parés
l’atenció deguda a l’hora de passar per la vorera.
10. La mobilitat es configura om el conjunt de factors que impliquen el moviment i el desplaçament de
les persones així com l’atenció i l’adequació del comportament a aquestos elements que la poden
determinar i condicionar.

12. El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal com és el cas.
13. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en una
asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable i
danyosa dels administrats.

JOSEP PARERA RIBELL

14. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 16 d’agost de 2017.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - SECRETARIA i per unanimitat acorda:
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11. La deambulació requereix una atenció mínima que hauria estat suficient per evitar possibles
accidents. L’existència de desperfectes a la via pública no és causa suficient per entendre que pugui
existir una responsabilitat de l’Administració; més quan estem davant d’una situació quotidiana, els
desperfectes són visibles i és un risc salvable en normals circumstàncies de mobilitat i atenció.

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la senyora M. V. M. T.
pels danys personals i materials soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública,
al·legant com a motiu el mal estat del paviment de la vorera, concretament al Passeig Marítim, a
l’alçada del número 236, a Segur de Calafell, en data 14 de juny de 2015, vora les 11:18 hores,
per:






Manca de nexe causal.
Manca de justificació dels danys personals i materials.
Manca de prova suficient.
Incongruència en el lloc dels fets.
Culpa exclusiva de la víctima.
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2. Notificar aquesta resolució a la part reclamant i a la companyia d’assegurances Mapfre.
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3. Atorgar els recursos procedents.

1.1.3. EXPEDIENT 2017/2635 - RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INSTAT
PER DANYS PERSONALS (RP 32/16)

Fets
1. Són objecte de reclamació els danys materials contra aquesta Administració soferts pel senyor
S. P. R., presumptament soferts com a conseqüència del servei de retirada del vehicle marca
Toyota Prius, matrícula 6738-XXX, de la via pública per part de la grua municipal; concretament
quan era estacionat al carrer Baixador, a l’alçada del número 79, a Segur de Calafell, en data 28
d’agost de 2015.
2. Consta a l’expedient que el primer document pel qual aquesta Corporació ha tingut coneixement
dels fets data del dia 29 d’agost de 2015, mitjançant instància amb Registre General d’Entrada
número (en endavant RGE) 30.257, adreçada al departament de Via Pública, acompanyant còpia de
la multa i carta de pagament de la grua.

4. El dia 5 de febrer de 2016 es trasllada l’expedient al departament de Secretaria i mitjançant escrit
amb RGS 884, es sol·liciten esmenes documentals indispensables per continuar amb la tramitació
que retornat pel servei de correus es publicat al BOE de data 11 de març de 2016 i al taulell
d’anuncis de la Corporació. Finalment es formalitza lla tramesa de l’escrit d’esmenes
presencialment, en data 14 de març de 2016.

JOSEP PARERA RIBELL

5. En data 22 de març de 2016, amb RGE 10.111, el senyor Peris presenta escrit aportant informe
pericial i la documentació sol·licitada.
6. L’interessat quantifica la seva reclamació en tres-cents noranta-un euros amb seixanta-set cèntims
d’euros (391,67 €) corresponents a la reparació del vehicle de quantitat dos-cents vuitanta-sis euros
amb quaranta-cinc cèntims d’euros (286,45 €), a les despeses del servei de grua de quantitat
noranta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims d’euro (94.82 €) i al taxi pel desplaçament al
dipòsit de vehicles municipal de quantitat deu euros amb quaranta cèntims d’euros (10.40 €). I
aporta carta de pagament de la sanció i un informe de valoració dels danys del vehicle per justificar
la seva pretensió.

23/08/2017

Signatura 2 de 2

24/08/2017 ALCALDE

3. En data 4 de setembre de 2015, amb RGE 31.108, el senyor Peris presenta escrit, adreçat al
departament de Via Pública, aportant fotografies dels danys del vehicle i acta de retirada del vehicle
de la via pública número 615, emesa per la policia local.

7. Mitjançant Decret 2016/1041 es va declarar l’admissió a tràmit de la reclamació, notificada en data
19 d’abril de 2016, amb RGS 3.452.
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8. Consta a l’expedient comunicat de data 25 d’abril de 2016, traslladant l’expedient a la companyia
d’assegurances de la Corporació que en data 27 d’abril de 2016 emet pronunciament.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e92549e5504142459770c819ec5e735a001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

9. En data 5 de setembre de 2016 s’incorpora a l’expedient full de treball de l’empresa que realitzava
el servei de grua municipal a la data del sinistre, CATV Euro Vendrell, SL i acta d’entrada i sortida
del vehicle del depòsit municipal, de data 28 d’agost de 2015.
10 El dia 5 de setembre de 2016, amb RGS 7.883, es complimenta el tràmit d’audiència a la mercantil
CATV Euro Vendrell, SL que es retornat pel servei de correus i publicat al BOE de data 22 de
desembre de 2016 i al taulell d’anuncis de la Corporació.
11. En data 8 de maig de 2017, amb RGS 3.869, es complimenta el tràmit d’audiència a l’interessat.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 139, 141, 142 i concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 4 a 13 del R.D. 429/93 de
26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria
de responsabilitat patrimonial i altres disposicions aplicables.

3. Considerant que és necessari acreditar mitjançant prova suficient els danys, prova que recau
conforme a les regles generals, - article 217 de la Llei d’Enjudiciament Civil i concordants – sobre el
sol·licitant (S. Del T.S. de 3/2/89 entre altres).

JOSEP PARERA RIBELL

4. Considerant que ha d’existir una relació causal directa i exclusiva entre el dany o lesió soferta i el
funcionament dels serveis públics, nexe que ha de ser provat complidament pel que pretén la
indemnització (S.S. del T.S. de 8/10/86, 9/4/85, 15/5/84, 21/12/90 i 5/7/94, entre altres)
Consideracions
1. Es constaten danys materials soferts al vehicle Toyota Prius, matrícula 6738-XXX propietat del
senyor S. P. R., consistents en rascades, segons informe de valoració aportat pel reclamant.
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2. Considerant que la responsabilitat patrimonial de l’administració queda configurada mitjançant
l’acreditació dels següents requisits: a) l’efectiva realitat del dany o perjudici, avaluable
econòmicament i individualitzat respecte una persona o un grup de persones; b) que el dany o lesió
patrimonial sofert sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en una
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció d’elements estranys que
podessin influir alterant el nexe causal i c) absència de força major ( SS. del R.S. de 3/1/90, 23/10/90,
14/12/90, 25/9/84 i 14/12/83 entre altres).

2. El sol·licitant no aporta cap factura de reparació ni justificant del desplaçament en taxi per acreditar
els danys reclamats.
3. A l’acta de de retirada del vehicle de la via pública, número 615, emesa per la policia local consta
que el vehicle tenia rascades a la part davantera, lateral davanter dret i lateral posteror esquerre
abans de ser retirat per la grua municipal.
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4. Al full de treball de l’empresa que realitzava el servei de grua municipal, CATV Euro Vendrell, SL, no
consta que s’hagin causat desperfectes al vehicle a consequència de l’acció de la grua municipal.
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5. A l’acta de d’entrada del vehicle al depòsit municipal consta que el vehicle ja tenia rascades abans
d’entrar al depòsit municipal.
6 El dany o lesió patrimonial sofert pel reclamant ha de ser conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics en relació directa i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
d’elements estranys que puguin influir, alterant el nexe causal com és el cas.
7. Considerant que l’Ajuntament de Calafell com a administració pública no pot convertir-se en una
asseguradora universal de tots els riscos, amb el fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable i
danyosa dels administrats.
8. Vist l’informe de l’Instructora de l’expedient emès en data 16 d’agost de 2017.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - SECRETARIA i per unanimitat acorda:

24/08/2017 ALCALDE

1. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel senyor S. P. R.
pels danys materials al vehicle, marca Toyota Prius, matrícula 6738-XXX, presumptament soferts
com a conseqüència del servei de retirada del vehicle de la via pública per part de la grua
municipal; concretament quan era estacionat al carrer Baixador, a l’alçada del número 79, a
Segur de Calafell, en data 28 d’agost de 2015, per:




Manca de nexe causal.
Manca de prova suficient.
Manca d’acreditació dels danys materials.

JOSEP PARERA RIBELL

3. Atorgar els recursos procedents.

1.2. SERV. ECONÒMICS I URBANÍSTICS - URBANISME
1.2.1. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 9 I FACTURA PROJECTE REMODELACIÓ CAMP DE
FUTBOL DE CALAFELL

23/08/2017

Signatura 2 de 2

2. Notificar aquesta resolució al senyor Santiago Peris Rodriguez , a la mercantil CATV Euro Vendrell,
SL, SL i a la companyia d’assegurances Mapfre.

Aprovació de la certificació d’obres núm. 9 i factura del mes de juliol de 2017 del projecte de
remodelació del camp de futbol de Calafell.
Fets
Vista la certificació d’obres núm. 9 i la factura corresponent al mes de juliol de 2017, relativa al
projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa VORACYS, SL, per
un import de 78.904,75 euros.
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Vist l’informe núm. 0780/16, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient de licitació
de les obres.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:

1.- Aprovar la certificació d’obra núm. 9 i la factura corresponent al mes de juny de 2017, relativa al
projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa VORACYS, SL, per
un import de 78.904,75 euros.
2.- Donar compte d’aquest acord a l’interessat i al Departament d’Intervenció.

1.2.2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 10 (ÚLTIMA), I FACTURA AGOST PROJECTE DE
REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

24/08/2017 ALCALDE

Aprovació de la certificació d’obres núm. 10 (última) i factura del mes d’agost de 2017 del projecte de
remodelació del camp de futbol de Calafell.
Fets
Vista la certificació d’obres núm. 10 (última) i la factura corresponent al mes d’agost de 2017, relativa
al projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa VORACYS, SL,
per un import de 97.200 euros.

JOSEP PARERA RIBELL

Fonaments de dret
Vist el Decret 2666 de 22 de juny de 2015, d’atribucions a la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següent acord:
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Vist l’informe núm. 0898/17-PD 1223, emès pel Departament d’Intervenció que consta a l’expedient
de modificació de contracte d’obres per l’execució del projecte de remodelació del camp de futbol de
Calafell..

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
SERV. ECONÒM. I URBANÍST. - URBANISME i per unanimitat acorda:
1.- Aprovar la certificació d’obra núm. 10 (última) i la factura corresponent al mes d’agost de 2017,
relativa al projecte de remodelació del Camp de futbol de Calafell, presentada per l’empresa
VORACYS, SL, per un import de 97.200 euros.
2.- Donar compte d’aquest acord a l’interessat i al Departament d’Intervenció.
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1.3. MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS
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1.3.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNIS VARIS D’AGOST
DE 2017
Fets
1. Vist que als/a les empleats/empleades, tant en règim de personal laboral com funcionari, i que tot
seguit es relacionen, els hi correspon l’abonament d’un nou trienni pel venciment en la seva
antiguitat en la data indicada.
ANTIGUITAT
TRIENNIS

DATA NOU
TRIENNI

NOU
TRIENNI

DATA
EFECTES

C1

07/07/2002

07/07/2017

5

01/08/2017

A1

15/07/2002

15/07/2017

5

01/08/2017

217,60 5 de A1

C2

15/07/2008

15/07/2017

3

01/08/2017

54,81 3 de C2

C2

26/07/2005

26/07/2017

4

01/08/2017

58,46 4 de C2

C2

01/08/2008

01/08/2017

3

01/08/2017

54,81 3 de C2

AP

01/08/2005

01/08/2017

4

01/08/2017

55,00 4 de AP

24/08/2017 ALCALDE

GRUP

TREBALLADOR

99,93 4 de C2 + 1 de C1

2. Atès que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa per haver estat prevista
en el pressupost municipal per a l’any 2017 i l’aprovació en el ple de l’1 d’agost de l’ increment del
l’1%.

JOSEP PARERA RIBELL

3.

Vist l’informe de la Directora de Recursos Humans, núm. 0315, de 31 de juliol de 2017, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

Vist el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administraves
(DOGC núm. 6830, de 13/03), de reclassificació al subgrup C1 de les categories d’agent i
caporal, a efectes administratius de caràcter econòmic, que afegeix una disposició addicional a la
Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, amb data d’efectes a l’endemà d’haver estat
publicada en el DOGC, el que suposa que el personal adscrit al Cos de la Policia local de Calafell,
amb categories d’agent i caporal amb venciment de trienni a partir del dia 14 de març de 2015,
meritaran el nou trienni amb el valor econòmic del subgrup C1.

2.

Article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC
de 13/03/2015) disposa, pel que fa a la meritació dels triennis, que:
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MENSUAL DETALL NÚM TRIENNIS
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“S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies
locals, amb el text següent:
«Setena
1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica
es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
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3.

Article 25.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

4.

Article 102.b) i disposició addicional dotzena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.

5.

Articles 160.2.b) i 161-164 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

6.

Reial decret 1461/1982, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

7.

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

8.

Article 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, sobre mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, pel que fa a les
retribucions del personal del sector públic.

9.

Ordre del Ministeri d’Hisenda de 8 d’octubre de 1965, pel que fa als efectes econòmics dels
triennis.

10. Article 23 de l’actual Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, pel que
fa a l’antiguitat del personal laboral.
11. Capítol 3 de l’actual Pacte socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, pel
que fa a les retribucions econòmiques per antiguitat.
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2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la
classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de
treball corresponent.
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a
què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual
pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.
4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.

12. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.
13. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
14. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva
aprovació.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:
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Metadades
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1. Aprovar el reconeixement als/a les empleats/empleades esmentats en la part expositiva d’aquest
escrit el venciment del trienni i el seu abonament, amb efectes del dia 1 d’agost de 2017, d’acord
amb les quanties legalment establertes i atenent al seu grup professional.

2. Aprovar la despesa i la seva aplicació en la nòmina del mes d’agost de 2017 dels imports dels
triennis esmentats, que corresponguin.

3. Comunicar aquesta resolució al Departament de Recursos Humans, a la Intervenció i Tresoreria
municipals, i a la Gestoria que porta els assumptes de personals, per la seva efectivitat.

1.3.2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT EN CONCEPTE DE FONS SOCIAL
AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

Fets

24/08/2017 ALCALDE

1. Vistes les instàncies presentades per diferents empleats i empleades d’aquest Ajuntament
sol·licitant l’ajut per diferents conceptes de Fons Social pel tercer trimestre de l’any 2017, regulat
per l’actual Conveni Personal Laboral i Pactes Socioeconòmics , que una vegada revisades
compleixen els requisits establerts convencionalment, i que segons el càlcul efectuat ascendeix en
la llista detallada, a la quantia següent:
AJUT

NOM
DENTISTA
ULLERES

147,06

JOSEP PARERA RIBELL
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61,8

LENTS DE CONTACTE

DENTISTA

252,5

DENTISTA

252,5

PREMI PER ANTIGUITAT 25 ANYS

262,6

ESTUDIS PRIMARIS PER A FILLS 2017-2018

27,36
98,48

AJUDA FILLS DISC.

590,85

LLAR D'INFANTS (03,04,05,06)

294,12

LLAR D'INFANTS ( 05,06,07)

220,59

PLANTILLES

85

ESTUDIS UNIVERSITARIS PROPIS 2017-2018
ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 20172018
ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A FILLS 20172018
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS
2017-2018

245,53

LLAR D'INFANTS (02,03,04)

220,59

LLAR D'INFANTS (02,03,04)

220,59

Carles Badel i Domingo
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26,45
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NAIXEMENT FILL/A

IMPORT
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245,53
245,53
196,95

PREMI PER ANTIGUITAT 25 ANYS
ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS
2017-2018
ULLERES
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS
2017-2018
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS
2017-2018
ESTUDIS UNIVERSITARIS PROPIS 2017-2018
ESTUDIS PRIMARIS PER A FILLS 2017-2018
*2
DENTISTA
DENTISTA
LLAR D'INFANTS (07) *2

78,78
196,95
196,95
245,53
196,96
252,5
252,5
147,06
124,5
491,06
196,95
147,06

ESTUDIS PRIMARIS PER A FILLS 2017-2018

98,48

ESTUDIS PRIMARIS PER A FILLS 2016-2017
ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS
2016-2017

98,48

PLANTILLES

147,06
65
78,78

ESTUDIS PRIMARIS PER A FILLS 2016-2017
ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS
2016-2017

98,48
147,06
441,18

JOSEP PARERA RIBELL

ULLERES

LLAR D'INFANTS (02,03,04,05,06,07)

LLAR D'INFANTS (04,05,06,07)

294,12

LLAR D'INFANTS (04,05,06,07)

294,12

ULLERES
ULLERES
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS
2017-2018
DENTISTA

RENOVACIÓ CARNET DE CONDUÏR
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS
2017-2018
DENTISTA
RENOVACIÓ CARNET DE CONDUÏR
NAIXEMENT FILL/A

78,78
32
196,95
101

78,8
196,95
252,5
75
147,06

ULLERES

78,78

DENTISTA

252,5

Carles Badel i Domingo
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ULLERES
ESTUDIS UNIVERSITARIS PROPIS 2017-2018
*2
ESTUDIS SECUNDARIS NO OBLIGATORIS
2017-2018
ESTUDIS SECUNDARIS OBLIGATORIS
2017-2018

262,6
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9.883,57

2. El senyor J. J. C. T. presenta instància amb RGE núm. 2017/23962 , de data 10 de juliol de 2017,
sol·licitant ajut per fons social en concepte d’ulleres. Donat que en el darrer trimestre ja se li va abonar
en aquest concepte d’ulleres, i només es pot abonar una factura anual pel mateix concepte, per tant, no
correspon el seu abonament.
3. La senyora A. N. M. presenta instància amb RGE núm. 2017/21994, de data 27 de juny de 2017,
sol·licitant ajut per fons social en concepte estudis primaris curs 2016/2017 pels seus fills. Donat que
el mes d’agost de 2016 ja se li va abonar l’import corresponent en aquest concepte, per tant, no
correspon el seu abonament.
4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 338 de data 11 d’agost de 2017, que
queda unit a l’expedient.
5. Vist que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.
Fonaments de dret

JOSEP PARERA RIBELL

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:
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1. Annex Fons social que preveu el Pacte Socio-econòmic del personal funcionari i Conveni Col·lectiu
pel personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012, actualment en
vigor, on es determina les quanties, conceptes i condicions per poder ser beneficiari d’aquest fons.
2. Vista la legislació aplicable en matèria Tributària i de Seguritat Social.
3. Article 53.1 i) del Decret Legisltatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i article 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.
4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

1. Aprovar l'abonament dels imports corresponents al personal relacionat en el fet número ú de la
part expositiva, mitjançant la seva aplicació en la nòmina del mes d’ AGOST de 2017, per complir
els requisits establers pels Pactes Socio-econòmics pel personal funcionari i Conveni Col·lectiu pel
personal laboral al servei de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2010-2012).
2. Desestimar les instàncies presentades detallades en la part expositiva per no complir els requisits
requerits.
3. Donar compte d'aquest acord als departaments d'Intervenció, Tresoreria, a la junta de personal, al
comitè d’empresa, a les seccions sindicals i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal.
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1.3.3. PROPOSTA SOBRE L’ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA D’UNA EMPLEADA ADSCRITA AL
DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA D’AQUESTA CORPORACIÓ
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Fets
1. El 30 de desembre de 2015, per acord de la Junta de Govern Local es va acceptar la sol·licitud de
reingrés de la funcionària interina, senyora M. O. G., en situació d’excedència voluntària per
cura de fill, adscrita a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2 de titulació,
adscrivint-la al lloc de treball d’auxiliar administratiu vacant amb dependència orgànica al
Departament de Benestar Social d’aquesta Corporació, i amb efectes del dia 8 de gener de 2016.
2. Al mateix acord es va concedir a l’esmentada treballadora, una reducció de la meitat de la seva
jornada laboral amb dret a percebre el 60% de les seves retribucions, per tal de tenir cura del/de la
seva filla menor de 6 anys, i amb efectes del dia 8 de gener de 2016 i fins el dia 9 de gener de
2019, com a data límit, amb l’horari flexible de 08:30 a 13:30 hores, sens perjudici de canvis per
qüestions organitzatives i per necessitats del servei.
3. El 4 de juliol de 2017, (ID Registre núm. 23209), té entrada en aquesta Corporació, instància de la
senyora M. O. G., en què sol·licita la baixa voluntària del seu lloc de treball, amb efectes del dia 4
de setembre de 2017.

Legislació aplicable
1. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
2. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim
Local de Catalunya.

JOSEP PARERA RIBELL

3. Article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, d’aprovació del text refós de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en quant als efectes dels actes administratius.
5. Article 48.j) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre.

23/08/2017
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4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 0321/2017/RH/CG, de data 2 d’agost de
2017, que queda unit a l’expedient.

6. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la Llei
de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
7. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan Ma
Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria delegada
comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:
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1. Acceptar la baixa voluntària de la senyora M. O. G., funcionària interina com a auxiliar

administrativa adscrita al departament de Qualitat de Vida, amb efectes del dia 3 de
setembre de 2017.

2. Notificar aquesta resolució a la part interessada, donar trasllat als departaments de Qualitat de

Vida, Recursos Humans i d’Intervenció i Tresoreria, informar a la Junta de personal i a la gestoria
que porta els assumptes de personal d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i als efectes
escaients.

1.3.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT AL DECRET
D’ALCALDIA NÚMERO 2746/2017, DE 28 DE JUNY DE 2017, DE CONTRACTACIÓ LABORAL, PER UNA
DURADA DE DOS MESOS, DE DOS INFORMADORS TURÍSTICS.
Fets

1. El 28 de juny de 2017, per Decret d’Alcaldia núm. 2746/2017, es va resoldre, contractar

Al Resolc número 2, diu:

JOSEP PARERA RIBELL

“Contractar laboralment a la senyora M. S. O. i al senyor D. S., en la modalitat de contracte
eventual per circumstàncies de la producció, per un termini de dos mesos, amb efectes del dia 1
de juliol i fins el dia 31 d’agost de 2016, ambdós inclosos, com a informadors turístics, amb
dependència del Departament de Turisme.”

2. Atès que s’ha detectat un error en l’any del període de contractació, ja que on diu:
“Contractar laboralment a la senyora M. S. O. i al senyor D. S., en la modalitat de contracte
eventual per circumstàncies de la producció, per un termini de dos mesos, amb efectes del dia 1
de juliol i fins el dia 31 d’agost de 2016, ambdós inclosos, com a informadors turístics, amb
dependència del Departament de Turisme.”
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laboralment a la senyora M. S. O. i al senyor D. S., en la modalitat de contracte eventual per
circumstàncies de la producció, per un termini de dos mesos, amb efectes del dia 1 de juliol i fins
el dia 31 d’agost de 2016, ambdós inclosos, com a informadors turístics, amb dependència del
Departament de Turisme amb aquest detall:

correspon la seva rectificació que quedaria de la següent manera:
Resolc número 2:
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“Contractar laboralment a la senyora M. S. O. i al senyor D. S., en la modalitat de contracte
eventual per circumstàncies de la producció, per un termini de dos mesos, amb efectes del dia 1
de juliol i fins el dia 31 d’agost de 2017, ambdós inclosos, com a informadors turístics, amb
dependència del Departament de Turisme.”
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3. Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans núm. 324/2017/RH/CG, de data 2
d’agost de 2017, que queda unit a l’expedient.

4. Atès que aquesta modificació no suposa increment de consignació pressupostària.
Fonaments de dret

1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, sobre rectificació d’errors materials.

2. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

3. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
24/08/2017 ALCALDE

Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

1. Rectificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2746/2017, de 28 de juny de 2017, en el sentit que la

JOSEP PARERA RIBELL

“Contractar laboralment a la senyora M. S. O. i al senyor D. S., en la modalitat de contracte
eventual per circumstàncies de la producció, per un termini de dos mesos, amb efectes del dia 1
de juliol i fins el dia 31 d’agost de 2017, ambdós inclosos, com a informadors turístics, amb
dependència del Departament de Turisme.”

2. Notificar aquest acord a la part interessada, donar trasllat als departaments de Turisme, Recursos
Humans, i d’Intervenció i Tresoreria, i informar al Comitè d’empresa i a les seccions sindicals i a la a
la gestoria que porta els assumptes de personal pel seu coneixement a efectes escaients.

23/08/2017

Signatura 2 de 2

contractació de la senyora M. S. O. i al senyor D. S., on diu al resolc número 2: “del dia 1 de
juliol i fins el dia 31 d’agost de 2016” ha de dir ”del dia 1 de juliol i fins el dia 31 d’agost de
2017”, amb el detall descrit a la part expositiva d’aquesta resolució, restaria de la següent manera:

1.3.5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MENSUAL
DEL MES D’ AGOST DE 2017 SEGONS EL QUE DISPOSA EL REGLAMENT REGULADOR DEL FONS DE
PRODUCTIVITAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.
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1.El 14 de desembre de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número
287, el Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, aprovat
inicialment per acord de Ple de data 31 d’octubre de 2012, i elevat a definitiu en data 12 de
desembre de 2012.
2.Atès que l’objecte d’aquest Reglament és, d’acord amb el seu article 1, establir els principis i les
normes d’aplicació per a la concessió i distribució del complement de productivitat dels/de les
empleats/empleades públics/públiques de l’Ajuntament de Calafell.
3.Vist el que disposa l’article 3 pel que fa als objectius específics, i concretament, pel que fa als objectius
mínims, el qual estableix que aquests són incentivar el compliment de la jornada i l’assistència al lloc
de treball.
4.Vist l’article 9 el qual acorda l’abonament d’un complement de productivitat anual i un complement
de productivitat mensual al personal que, en aquest darrer cas, assoleixi els requisits i objectius
mínims establerts en el seu article 3, sens perjudici de les minoracions que li puguin correspondre.
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5.Vist el procediment establert en el Capítol III de l’esmentat Reglament per a l’abonament d’aquest
complement de productivitat mensual.
6.Vist el que disposa la Disposició Transitòria Primera del citat Reglament on estableix que “El personal
que actualment se li abona un complement de productivitat mensual se li remunerarà en la mateixa
quantia, sempre que compleixi els objectius i condicions establerts per aquest Reglament”.
7.Atès que els factors que valoren el complement de productivitat mensual són el compliment de la
jornada i l’assistència, segons s’acorda en l’article 15.

JOSEP PARERA RIBELL

9.Vist que l’article 11, referent a la valoració del complement de productivitat mensual, diu que es
determinarà d’acord amb els informes de compliment de jornada i assistència que realitzin a l’efecte
i a la puntuació anteriorment obtinguda se li deduiran, en el seu cas, els factors de minoració que
s’estableixen en l’article 14.B de l’esmentat Reglament.
10. Atès que el departament de Recursos Humans emet els informes respecte al compliment de la
jornada i l’assistència mensual del personal de l’Ajuntament de Calafell que fitxa amb els terminals
de marcatges.
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8.Vist el que disposa l’article 13 per la determinació de la quantia del complement de productivitat
mensual.

11. Atès que, dels informes emesos pel departament de Recursos Humans, pel que fa a l’assoliment de
la jornada i assistència del mes de JULIOL de 2017 per tal d’abonar el complement de productivitat
en la nòmina del mes d¡ AGOST de 2017, han estat assolits d’acord amb el que estableix l’article 3,
11.B i 15 del Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell.
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12. Atès que l’empleada senyora M. N. M. i senyora N. B. . compleixen 6 mesos d’antiguitat a
l’Ajuntament de Calafell amb efectes del 01 d’ agost de 2017, per tant, compleixen el requisit
perquè se li aboni l’import corresponent en concepte de productivitat mensual. Aquesta
despesa estava prevista el pressupost anual per l’any 2017, aprovat per acord plenari el 03 d’abril
de 2017.
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13. Atès que existeix la consignació pressupostària per atendre aquesta despesa.
14. Atès que els valors del complement de productivitat mensual són els següents:

PRODUCTIV
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TREBALLADOR
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TOTAL

48.064,28
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15. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 330, de data 09 d’agost de 2017, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret
1.Article 105.a) de la Constitució Espanyola.

JOSEP PARERA RIBELL

3.Llei 39/2015, del 01 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
4.Llei 3/2017, de3 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017
5.Articles 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local, i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atorguen als ens locals,
en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la
potestat reglamentària i d’autoorganització.
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2.Articles 4.1.a), 22.2.d) , 47, apartats 1 i 3, 49, 56, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les
Bases de Règim Local.

6.Articles 8.1.a), 112, 178, 179, 237 i 298, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de règim Local de Catalunya.
7.Article 22 i 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, que determinen que les retribucions complementàries són les que retribueixen,
entre d’altres elements, l’assoliment, el rendiment o resultats aconseguits per l’empleat/da.

Carles Badel i Domingo
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8.Article 5, del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l’administració local. Concretament, l'article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25
d'abril, estableix que el complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial rendiment,
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l'activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb què el funcionari exerceix la seva feina, és a dir, té
caràcter de incentiu eminentment personal.
9.Article 103 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
10. Articles 171, 172, 173, 175 i DT2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de Personal al servei dels ens locals.
11. Article 19 del Pacte Socioeconòmic del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell, publicat en
el BOPT de data 04.04.2011, número 17.
12. Article 28.U B. e) de la Llei 26/2009, en quant a la no consolidació del complement de productivitat.
13. Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell (BOPT 14.12.12).
14. Article 24 de l’actual Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell,
publicat en el BOPT de data 30.03.2011, número 37.

16. Article 172.5 del Decret 214/1990, sobre la competència d’Alcaldia per l’assignació individualitzada
del complement de productivitat.

JOSEP PARERA RIBELL

17. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.
18. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
19. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva
aprovació.
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15. Article 19 de l’actual Pacte Socioeconòmic del personal funcionari i article 24 del Conveni Col·lectiu
de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell estableixen, referint-se al complement de
productivitat, que la determinació dels criteris, indicadors, objectius i procediments que serveixin per
mesurar el rendiment del personal, als efectes de l’aplicació del complement de productivitat, així
com en el seu cas, la pèrdua d’aquest, s’acordarà mitjançant l’elaboració d’un reglament, acordat
per una comissió paritària mixta.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

Carles Badel i Domingo
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1. Aprovar els imports i l’abonament del complement de productivitat mensual del mes d’ AGOST de
2017, corresponent a l’assoliment d’objectius mínims del mes de JULIOL de 2017, al personal i
amb les quanties que es relacionen a la part expositiva, per complir els requisits establerts en el
Reglament regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell, tenint en compte que
les incidències que hi pugui haver hagut durant el mes en qüestió per maternitat, paternitat,
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llicència per malaltia o accident, o baixes per incapacitat temporals, poden modificar l’import total
a percebre.

2. Donar compte a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal, a la Intervenció
Municipal, al departament de RH, i a la gestoria encarregada dels assumptes de personal per al seu
coneixement i efectes oportuns.

1.3.6. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ SOBRE LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

Fets
1. El 15 de maig de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar la constitució d’una borsa de treball
d’auxiliars administratius per tal de poder cobrir les necessitats que sorgissin en diferents
departaments de la Corporació.

24/08/2017 ALCALDE

2. El 11 d’agost de 2017, l’òrgan de selecció va aixecar acta final amb la puntuació obtinguda per les
persones aspirants tant en la fase d’oposició com de concurs, proposant la borsa de treball amb les
qualificacions de més a menys puntuació, i que es publicarà en el tauler d’edictes i pàgina web
municipal.
3. Atès que, d’acord amb la base tretzena reguladores del procediment, totes les persones aspirants
que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa de treball per ordre de puntuació,
per possibles cobertures que es puguin produir.

JOSEP PARERA RIBELL

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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4. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans núm. 340/2017/RH/CG, de data 11 d’agost de
2017, que queda unit a l’expedient.

règim local de Catalunya.

3. Article 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

4. Articles 55.a) i 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal
al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius s’han d’iniciar mitjançant
convocatòria pública.

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut

Carles Badel i Domingo
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Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 11 i 55 a 58.
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6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions
públiques.

7. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

8. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

9. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

JOSEP PARERA RIBELL
23/08/2017
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1. Constituir la formació de la borsa de treball d’auxiliars administratius, que tot seguit es relaciona, i
que estarà formada per totes les persones aspirants que han superat el procés selectiu, i que es
regirà pel que disposa en les bases reguladores del procés selectiu:

Núm.
Ordre

Núm.
Registre
Entrada

DNI

Puntuació
Final

1

18992

088K

20,4

2

19058

871P

20,35

3

20079

219H

20,3

4

19580

432V

18,55

5

19080

139W

18,29

6

19681

161F

18,2

7

19853

658N

18,125

8

18846

759Q

18,05

9

20009

929Z

17,815

10

17483

263N

16,45

11

18747

505L

16,35

12

20082

188K

15,65

13

20087

922D

15,375

14

18341

643K

15,25

Aquesta borsa de treball restarà oberta fins a la constitució d’una nova borsa de treball.

Carles Badel i Domingo
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2. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Recursos Humans, a la Junta de
Personal i Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament.
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1.3.7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL PAGAMENT DE GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A
PERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PER LA REALITZACIÓ D’UNA TASCA
EXTRAORDINÀRIA PER TAL DE COBRIR EL SERVEI D’AULA D’ESTUDI NOCTURN EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL VENTURA GASSOL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA D’AGOST DE 2017.

Fets
1. El 18 de juliol de 2017 la Regidora de promoció Econòmica emet informe en el que proposa continuar
amb el servei de sala d’estudi nocturn de la biblioteca Ventura Gassol de Calafell, pel període comprés
entre el 23 de gener i el 03 de febrer de 2017. Aquest servei estarà cobert per l’empleada de la
biblioteca municipal, Sra. C. G. E., en la següent distribució:
•
•

24/08/2017 ALCALDE

2. El mateix 18 de juliol de 2017 la Regidora de promoció Econòmica emet informe en el que proposa
continuar amb el servei de sala d’estudi nocturn de la biblioteca Ventura Gassol de Calafell, pel
període comprés entre el 29 de maig i el divendres 15 de juny de 2017. Aquest servei estarà cobert per
l’empleada de la biblioteca municipal, Sra. C. G. E., en la següent distribució:
•
•

2 hores ( de 20 a 22h) els dies: 29, 30 i 31 de maig i 5,6,7,8,12,13,14 i 15 de juny.
4 hores ( de 16 a 20h) els dies: 2,9 i 16 de juny

JOSEP PARERA RIBELL

3. Vist que una vegada realitzats els càlculs corresponents pels serveis prestats, resulta :

4. Atès que per la tramitació d’aquest expedient cal sol·licitar consignació a tal efecte contra la partida
pressupostària número E01/3321/1210300 01.

23/08/2017

Signatura 2 de 2

2 hores ( de 20 a 22h) els dies: 23,24,25,26 , 30 i 31 de gener i 1 i 2 de febrer.
4 hores ( de 16 a 20h) els dies: 27 de gener i 3 de febrer

NÚM- HORAS

ABONAR A LA
NÒMINA

C. G. E.
46

542,34

Carles Badel i Domingo
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5. El 24 de juliol de 2017, la directora de Recursos Humans emet informe núm. 310/2017/RH/CG, que
queda unit a l’expedient.
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6. Vist que existeix consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.
Fonaments de dret

1.

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

2.

Article 36 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, pel que fa al treball nocturn.

3.

Article 28 del Conveni Col·lectiu prorrogat del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per al
període 2010-2012.

4.

Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les atribucions
de l’Alcalde.

5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva
aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

JOSEP PARERA RIBELL

PRIMER.- Aprovar l’abonament a la nòmina d’agost de 2017 d’un complement extraordinari a la
empleada i amb l’ import que es detalla, per la realització de hores extraordinàries per tal de cobrir el
servei d’aula d’estudi nocturn en la Biblioteca Municipal Ventura Gassol durant el període comprès
entre el 23 de gener i el 03 de febrer de 2017 i el 29 de maig i 15 de juny de 2017.
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6.

NÚM- HORAS

ABONAR A LA
NÒMINA

C. G. E.
46

542,34
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SEGON.- Donar compte a les persones interessades, al Departament de Cultura, als departament
d'Intervenció i de Tresoreria, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a la
gestoria encarregada dels assumptes de personal.
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1.3.8. APROVACIÓ D’ABONAR AL SOTSINSPECTOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CALAFELL
L’IMPORT CORRESPONENT PER SUBSTITUIR I HAVER EXERCIT FUNCIONS D’INSPECTOR DE LA POLICIA
LOCAL.

1.

Per acord de Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2016 es va acordar, entre d’altres
punts, designar al sergent de la Policia Local, senyor S. G. P., com a persona substituta en cas
d’absència del Cap del cos de la Policia Local per vacances, incapacitat temporal o altres permisos,
que siguin informats oportunament pel cap de la Policia local. Els efectes d’aquesta delegació tenen
efectes retroactius del 23 d’agost de 2016.

2.

En data 17 de juliol de 2017 l’Inspector Cap de la Policia Local presenta alta mèdica per malaltia
comuna.

3.

Per decret d’Alcadia núm 2903/2017 de data 10 de juliol, es va resoldre nomenar funcionari
interí, al senyor S. G. P., per ocupar una plaça vacant de l’actual plantilla de personal de
sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, enquadrada dins l’escala
d’administració especial, serveis especials-policia local, grup C, subgrup C1 de titulació, complement de
destí 22, i complement específic brut anual de 24.476,34 €, amb data d’efectes del 10 de juliol de 2017.

4.

Vist l’informe núm. 0329 de data 09 d’agost de 2017 emès per la directora de Recursos Humans,
que queda unit a l’expedient.

JOSEP PARERA RIBELL

5.

Vist que existeix consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dret
1. Articles 171 i 172 del Decret 214/90, pels quals es defineix i regula el complement de productivitat del
personal al servei de les entitats locals.
2. Article 24 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa a les
retribucions complementàries.
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Fets

3. Article 23.3.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública,
actualment en vigor, el qual permet l’abonament d’un complement de productivitat per retribuir
l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb la que el funcionari
desenvolupi la seva feina.

Carles Badel i Domingo
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4. Article 51 de l’Annex III de condicions específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell
(BOPT número 26, de 31 de gener de 2013) per analogia, on estableix les retribucions en cas de
treballs de categoria superior, els quals seran gratificats amb la diferència del complement destí i
complement específic que percebi la persona que substitueix.
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5. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions
dels Funcionaris de l’Administració Local.
6. Articles 21 i 22 de la Llei de Bases de règim local i els 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, els qual estableixen la competència per delegació de les atribucions de
l’Alcalde.
7. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, es deleguen les atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
8. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

JOSEP PARERA RIBELL

2. Donar compte a l’interessat, al Cap de la Policia Local, Seccions sindicals, al comitè d’empresa,
a la Junta de Personal al departament d'Intervenció, departament de tresoreria i a la gestoria
encarregada dels assumptes de personal.

1.3.9. PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ABONAMENT PER SERVEIS EXTRAORDINARIS, NOCTURNITATS,
CAPS DE SETMANA , ASSISTÈNCIES AL JUTJAT, I D’ALTRES, DEL PERSONAL ADSCRIT AL COS DE LA
POLICIA LOCAL, I LA SEVA APLICACIÓ EN LA NÒMINA DEL MES D’ AGOST DE 2017.

Fets
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1. Abonar al sotsinspector, senyor S. G. P., en la nòmina del mes d’ agost de 2017, la
quantitat de 338,91€ bruts, en concepte de complement de productivitat, per les funcions
exercides de Cap de Policia, de categoria superior a la que ostenta, durant els dies del 01 al
17 de juliol de 2017, ambdós inclosos, data en la que l’Inspector Cap de la Policia Local
presenta alta mèdica.

1. El 10 d’agost de 2017, el sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, emet informe
que queda unit a l’expedient, on detalla les assistències de caràcter judicial, els treballs realitzats fóra
de la jornada, els serveis realitzats en cap de setmana i les nocturnitats, així com el complement per
treballs de categoría superior com a caporal, efectuades pel personal adscrit al departament de Policia
Local i lliurades durant el mes de juliol de 2017.
2. Atès que del conjunt d’aquest informe resulta les quanties següents a abonar, d’acord amb allò que
disposa l’Annex III de les condicions específiques de la Policia Local d’aquesta Corporació:
TOTAL HORES
EXTR.

TOTAL
NOCTURNITATS

ASSIST

Carles Badel i Domingo
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TREBALLADOR
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KM

DIETES

TOTAL CAP
DE
SETMANA

TOTAL
VARIABLES

- €

- €

- €

- €

30,60 €

30,60 €

€
-

162,80 €

165,24 €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

€

368,84 €

40,80 €
-

€

116,32 €

- €

- €

- €

20,40 €
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325,60 €
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€
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€
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€

-
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€
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3. Vist l’informe núm. 339/2017/RH/CG, de data 11 d’agost emès per la directora de Recursos Humans,
que queda unit a l’expedient.
4. Vist que existeix consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa.

Fonaments de dret
24/08/2017 ALCALDE

1. Article 24 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de la refosa de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, pel que fa a les retribucions complementàries.
2. Article 23.3.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
3. Article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions
dels Funcionaris de l’Administració Local.

JOSEP PARERA RIBELL

5. Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes
de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
6. Annex III de Condicions Específiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i
concretament, els articles 8, pel que fa als serveis extraordinaris; article 13 pel que fa les
assistències als Jutjats; article 17, pel que fa a les retribucions complementàries per causes
organitzatives del servei de Policia local, i específicament al complement de nocturnitat i
complement de torn de cap de setmana; article 8 pel que fa a l’abonament d’una gratificació pels
efectius que prestin serveis les nits del 24 i 31 de desembre; i article 15 pel que fa a treballs de
categoria superior.
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4. Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

7. Articles 171 i 172 del Decret 214/90, pels quals es defineix i regula el complement de productivitat
del personal al servei de les entitats locals.
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8. Article 23.3 c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública,
que permet l’abonament del complement de productivitat quan serveixi per retribuir l’activitat
extraordinària quan es desenvolupen tasques que no són de caràcter ordinari.
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9. Article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques sobre els efectes dels actes administratius.
10. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
LBRL i el 52 i 53 del TRLMRL de Catalunya.
11. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
12. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

2. Donar compte al Cap de la Policia Local, als departament d'Intervenció i de Tresoreria i de Recursos
Humans, a les seccions sindicals, al comitè d’empresa, a la Junta de Personal i a l’Assessoria
encarregada dels assumptes de Recursos Humans, per al seu coneixement.

JOSEP PARERA RIBELL

1.3.10. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I
EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJAÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,
PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’UN/A COORDINADOR/A ESPORTIU/VA
SOCIAL, AMB ADSCRIPCIÓ AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L’AJUNTAMENT DE
CALAFELL, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Fets
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1. Aprovar l’abonament pels serveis extraordinaris realitzats fóra de la jornada laboral, els treballs en
horari nocturn i caps de setmana, les assistències de caràcter judicial, les dietes i quilometratges, així
com el complement per treballs de categoria superior i d’altres, segons consten en la part dels
antecedents i la seva aplicació en la nòmina del mes d’ AGOST de 2017.

1. El 29 de maig de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i les bases
que regiran la selecció per a la contractació, en règim d’interinitat, d’un/a coordinador/a
esportiu/va social, amb adscripció al Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell,
i creació d’una borsa de treball.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7386, de data 8 de juny de 2017, i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 121, de
data 23 de juny de 2017, a partir del qual s’obria un termini de 20 dies naturals per a la
presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció de referència.

3. Dins de l’esmentat termini, que va finalitzar el 13 de juliol de 2017, han estat presentades set (7)
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sol·licituds.
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4. Per Acord de Junta de Govern Local, de data 20 de juliol de 2017, es va aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per
a la contractació, en règim d’interinitat, d’un/a coordinador/a esportiu/va social, amb adscripció al
Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell, i creació d’una borsa de treball.

5. Vist que no s’ha presentat cap instància durant el període d’al·legacions.
6. El 16 d’agost de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 343/2017/RH/CG, que
queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
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3. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

4. Articles 55.a) i 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal
al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius s’han d’iniciar mitjançant
convocatòria pública.

5. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut

JOSEP PARERA RIBELL

6. Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de la refosa de l’Estatut dels
Treballadors, pel que fa als contractes d’interinitat.

7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

8. Llei 3/2017, 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017.
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Bàsic de l’Empleat Públic. Articles 11 i 55 a 58.

9. El 16 d’agost de 2017, per Decret d’Alcaldia número 3386, es deleguen les funcions com a
secretària accidental.

10. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 22 de la
Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

11. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en
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matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
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12. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/2015, es deleguen en el regidor Joan
Ma Triadó Juan els serveis municipals en matèria de recursos humans. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
MEDI AMBIENT I SEGURETAT - RECURSOS HUMANS i per unanimitat acorda:

1. Elevar a definitiva la llista de les persones admeses i excloses d’admesos i exclosos en la
convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació, en règim
d’interinitat, d’un/a coordinador/a esportiu/va social, amb adscripció al Departament de Qualitat
de Vida de l’Ajuntament de Calafell, i creació d’una borsa de treball, segons consta en l’Annex 1 i
Annex 2 d’aquesta resolució.

24/08/2017 ALCALDE

3. Manifestar que les persones aspirants admeses que no han acreditat degudament estar en
possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent o superior, resten obligades a la realització de l’esmentada prova, que correspon al
primer exercici de la fase d’oposició segons les bases aprovades, i que són les relacionades en
l’Annex 4, i les exemptes de realitzar-la són les relacionades a l’Annex 3 d’aquesta resolució.

JOSEP PARERA RIBELL

5. Aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el següent:

4. Manifestar que les persones aspirants admeses tenen la nacionalitat espanyola o han cursat els
seus estudis de primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat espanyol, i per tant queden
exemptes de realitzar-la, són les relacionades a l’Annex 5 d’aquesta resolució.

President:
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la Corporació
Suplent: Sr. Carles Badel i Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació
Vocals:
Titular: Sra. Marta Romera Nicolás, coordinadora del Departament de Qualitat de Vida de la
Corporació
Suplent: Francesc Sánchez Espín, educador social del Departament de Qualitat de Vida de la
Corporació
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2. Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants d’admesos i exclosos es
publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta Corporació, i els tres últims
números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació i demés llocs previstos a les bases.

Titular: Sra. Margarida Roger Andreu, representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Suplent: Sr. Jorge Lozano Caro, representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
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Secretari/ària, amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Maria Vilanova Peña, tècnic auxiliar de Recursos Humans de la Corporació
Suplent: Dídac Lorite Garrido, administratiu del departament d’Alcaldia de la Corporació
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6. Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a
continuació per a la seva constitució:
Data: 5 de setembre de 2017
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Edifici de Vidre, Av. Generalitat núm. 1, Calafell (poble)
7. Convocar al personal aspirant admès i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a
la realització del primer exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova de llengua
catalana:
Data: 5 de setembre de 2017
Hora: A les 09:15 hores
Lloc: Edifici de Vidre, Av. Generalitat núm. 1, Calafell (poble)
8. Convocar al personal aspirant admès i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a
la realització del tercer de la fase d’oposició, que correspon a la prova pràctica:

9. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació
als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es concedirà un
termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per
possibles recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan qualificador.
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10. Informar que la resta de concurs-oposició previst a les bases de la convocatòria, i els anuncis
successius relatius al dia, hora i lloc de celebració de les mateixes s’anunciaran per l’òrgan
qualificador en el moment de la finalització de cada prova. Cas contrari, es publicarà al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal, el dia i hora en que es farà, juntament amb la
qualificació de la prova realitzada.
11. Donar compte als departaments de Qualitat de Vida, de Recursos Humans, i d’Intervenció i
Tresoreria Municipals, i informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
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Data: 7 de setembre de 2017
Hora: A les 10:00 hores
Lloc: Edifici de Vidre, Av. Generalitat núm. 1, Calafell (poble)

1.4. TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA
1.4.1. EXPEDIENT NUM 43034717001221 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACIO D'EXPEDIENT
SANCIONADOR
IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303717001221 relatiu a l’aprovació d’incoació
d’expedient sancionador

Carles Badel i Domingo
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Fets:
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1. En l'acta emès el 18 de juny de 2017 a les 20:00 hores per la Policia Local, es dóna a conèixer a
aquesta Regidoria de Via Pública que el Sr T. K. podria ser autor i responsable dels fets consistents
en segons descripció literal de l'acta "col·locació de terrassa sense permís per a l’ocupació de la
via pública. S’informa als responsables del local que és necessari el corresponent permís de via
pública per a la col·locació de les taules. Tres dies abans, manifesten que queden assabentats i a dia
d’avui encara no esta sol·licitat. Ocupació de terrassa a via pública sense cap autorització.“
2. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.
3. L'incompliment de les obligacions recollides en aquests articles 17.1 tindrà la consideració com a
greu susceptible de ser sancionada amb el import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

Fonaments de Dret:

2. S’incompleix els articles "art. 17 1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització
serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions
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3. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 64 i següents de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya
4. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.
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1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament
d'instructor i secretari.

5. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor senyor
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:
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1. Aprovar incoar expedient sancionador al sr T. K. per la realització o promoció dels fets
anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 17.1, de l'ordenança
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municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la responsabilitat i, el
seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.
2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Ferre i Bundo i
a Dña. Angels Targa Fort.
3. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.
4. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de
Catalunya, al Sr Tamiri Khalil en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que, durant
l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:



Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere
29-31, 1ª planta Calafell platja.
Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.
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5. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

1.4.2. RESOLUCIO D'INICI EXPT SANCIONADOR SIMPLIFICAT AMB EFECTES DE PROPOSTA DE
RESOLUCIO NUM 4303717001340

JOSEP PARERA RIBELL

1.1. Per acta d'infracció subscrita per la policia local , s'ha tingut coneixement que, el proppassat dia
01 d’agost de 2017, i sobre les 13:30, mentre es realitzava el servei “los agentes observan una
mesa con pulseras y otros elementos de bijuteria colocados en el mismo paseo de la Unió delante
de la parada núm. 67. Que la mesa donde se exponen los objetos para su venta tiene
150cmx75cm aproximadamente que el requerido y vendedor tiene licencia para su venta, pero
dentro de los límites de la parada 67 de comerç menor, drogueria,perfumeria i bijuteria. Que el
requerido accede a retirar la mesa y los objetos para su venta..”.
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1. Antecedents de fet:

2. Fonaments de dret:
1. En matèria de civisme i convivència ciutadana, s'han de tenir en compte les disposicions
sancionadores contingudes al art 17.3 de l'Ordenança de convivència i ús dels espais públics de
l'Ajuntament de Calafell. Aquesta norma de naturalesa reglamentària i emparada legalment pel que
disposen els arts. 139, 140 i 141 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
segons nova redacció donada per Llei 57/2003, fa referència al règim sancionador aplicable en aquesta
matèria.
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2. Les conductes infractores que poden ser objecte de sanció en aquest expedient troben la seva
tipificació en aquesta Ordenança municipal que l'habiliten des del punt de vista del principi de
legalitat.
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3. Segons el que disposa l’article 96 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (PACAP), es podrà adoptar la tramitació simplificada del
procediment quan l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que, existeixen elements de
judici suficients per qualificar la infracció com a lleu, sense que es pugui oposar la interessada
3. Fets imputats:
Els que s'han descrit detalladament en els antecedents, és a dir, la conducta consistent en: ocupacií de
via pública fora del límit, constitueix una infracció lleu de les previstes a l'art 17.3 de l'Ordenança de
convivència i ús els espais públics de l'Ajuntament de Calafell.
4. Persona/es responsables:
4.1. Dels antecedents que s'han posat de manifest i dels fonaments jurídics aplicables,
se'n dedueix que el Sr. Gale Pieroni Marcelo Daniel és el presumpte responsable de les infraccions que
s'han esmentat.
5. Sancions aplicables:

24/08/2017 ALCALDE

A la infracció presumptament comesa i sens perjudici del que resulti de la instrucció de
l'expedient, li és aplicable la sanció de multa de fins a 750 €.
Així mateix, segons l'art 109 de l'Ordenança, es podran imposar també les mesures sancionadores de
caràcter accessori .
6. Autoritat competent per imposar la sanció:

JOSEP PARERA RIBELL

7. Mesures provisionals:
No se n'adopten
9. Conclusions a efectes de proposta de resolució:
a) Es consideren provats els fets que s'imputen.
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L'autoritat competent per a la imposició de la sanció és l'Alcaldia i per delegació d'aquesta, segons
resolució 2667/15 de data 22 de juny de 2015, aquest òrgan actuant.

b) S'ha identificat inequívocament la persona responsable/es de la infracció.
c) Els fets provats constitueixen una infracció a l’article 17.3de l'Ordenança de convivència i ús dels
espais públics de Calafell.
d) A la infracció provada li és d'aplicació la imposició d'una multa de fins a 750 €.
e) No s'aprecien circumstàncies especials que incideixin en la graduació de la sanció.
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:
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Primer. Iniciar expedient sancionador núm 4303717001340 contra el Sr. M. D. G. P. i amb domicili a
Barcelona, carrer Xipre,98 2n-2a, ja que la seva conducta pot constituir una infracció lleu de les
previstes a l'art 17.3 de l'Ordenança de convivència i ús dels espais socials de Calafell, determinant el
caràcter simplificat del Procediment Sancionador aplicable, d’acord amb l’art. 96.1 de la Llei 39/2015
de la del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon. Nomenar Instructor de l'expedient al Sr. Pere Farre i Bundo , tècnic de l'Àrea de Via pública i
secretari d'aquest a Àngels Targa i Fort . Contra aquestes persones l'imputat podrà presentar recusació
al moment de la notificació d'aquesta resolució.
Tercer. Proposar, amb efectes de proposta de resolució:

«1. Resoldre el procediment Sancionador núm 4303717001340 , amb la imposició al Sr. Marcelo
Daniel Gale Pieroni la següent sanció :


Multa de 200.- €.
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2. Que es requereixi al Sr M. D. G. P. per tal que ingressi al Banc de Sabadell compte ES20
0081 1703 6200 0102 3503 e l’Ajuntament de Calafell el import de la sanció que se li ha
imposat, i tot això, en el termini màxim de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà
d’haver rebut la notificació de la present Junta de Govern Local. I a l’hora advertit l’infractor que la
manca de pagament de la sanció dins del termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través
del procediment administratiu de constrenyiment..

JOSEP PARERA RIBELL

4. Notificar aquesta Resolució a la Tresoreria de municipal».

Quart. Notificar aquesta resolució a la/les persona/es inculpada/es fent-li/s avinent el dret a presentar,
en el termini de cinc dies, al·legacions o els documents i informacions que es vulgui valer per combatre
la responsabilitat que se li atribueix de manera presumpta així com de la possibilitat de proposar prova
definint aquelles mesures que es proposen per fer-la efectiva.
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3. Notificar aquesta resolució a l'interessat fent-li avinent els recursos que pot interposar contra
aquesta i la possibilitat de reconeixement voluntari de la infracció amb la consegüent rebaixa de la
sanció.

Així mateix, s'adverteix a la persona interessada que disposa del termini de 5 dies per exercir aquests
drets, així com de la possibilitat de reconèixer la seva responsabilitat amb els efectes que en deriven.
Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució a l'instructor/secretari i àrea o servei municipal afectats. Així
com, se s’escau, a qualsevol persona interessada i al denunciant.

Carles Badel i Domingo
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Sisè. Advertir a la/les persona/es inculpada/es que, en el supòsit que no es presentin al·legacions,
aquesta resolució serà considerada proposta de resolució de l'expedient sancionador ja que compta
amb tots els elements que determinen la infracció procedint-se a emetre la resolució definitiva del
procediment sense cap altre tràmit d'audiència.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e92549e5504142459770c819ec5e735a001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Setè. Advertir la/les persona/es inculpada/es que quan la sanció tingui caràcter pecuniari l’òrgan
competent per resoldre el procediment aplicarà reduccions de, al menys, el 20 % sobre el import de la
sanció proposada. L’efectivitat d’aquesta reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

1.4.3. PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
PROPOSTA BAIXA VEHICLES PER RENUNCIA DELS SEUS TITULARS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT
Fets
1.Els propietaris dels vehicles que es relacionen a continuació, ha fet renuncia dels mateixos a favor de
l’Ajuntament, amb la finalitat de que aquestos es tractin com a residus sòlids urbans i que es realitzi el
tràmit administratiu per donar-los de baixa definitiva al registre de la Direcció General de Trànsit.

3.Vist informe de la policia local sobre l’estat administratiu i legal dels vehicles relacionats al punt 1
BASTIDOR
E0088308
VTL5AD00000558223
VSSZZZ9KZTRO17089
YS3DF35JXY2033535

JOSEP PARERA RIBELL

MATRICULA
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2.Que segons informe tècnic emès, que resta adjunt a l’expedient”corresponent a l’expedient
2017/6337, s'ha complert la normativa de Trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària
respecte dels vehicles que consten en la relació descrita en l'apartat anterior.

MARCA
DERBI
YAMAHA
SEAT
SAAB
SEAT
FIAT
SUSUKI
PEUGEOT
ALFA
NISSAN
FORD
HYUNDAI

MODEL
VARIANT STAR
YN50
INCA19D
9-3
TERRA
PUNTO
VITARA
BOXER
147
ALMERA
MONDEO
ACCENT

DNI

L’empresa CATV EURO VENDRELL SL, CIF B55654750, és adjudicatària accidental per dur a terme el
servei de retirada, trasllat, custòdia, dipòsit, i un cop declarats com a residus sòlids i prèvia autorització
de l’administració el tràmit de la baixa a la Direcció General de Trànsit, descontaminació i
desballestament dels vehicles que correspongui resultat del procés de tractament residual a través d’un
gestor de residus autoritzat.
Fonaments de dret
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1. Que segons el que Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, art. 7. c), sobre competències dels
municipis, estableix el deure de la retirada de vehicles de la via pública urbana. A l’art. 105 determina
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les causes que donen lloc a la retirada de vehicles de la via i el seu dipòsit. A l’art. 105 estableix el
tractament residual del vehicles.
2. Vista l’Ordenança municipal de circulació de Calafell que regula el trànsit urbà i estableix les
actuacions de retirada de vehicles de la via pública.
3. Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny , de delegació d’atribucions en matèria
de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.
4. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15 , es deleguen en el regidor senyor
Juan José García Álvarez els serveis municipals en matèria de Via Pública. L’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:

JOSEP PARERA RIBELL
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1. Iniciar expedient administratiu de tractament residual sobre els vehicles que seguidament es
detallen, i que són:
2.
MATRICULA
BASTIDOR
MARCA
MODEL
DNI
E0088308
DERBI
VARIANT STAR
VTL5AD00000558223
YAMAHA
YN50
VSSZZZ9KZTRO17089
SEAT
INCA19D
YS3DF35JXY2033535
SAAB
9-3
SEAT
TERRA
FIAT
PUNTO
SUSUKI
VITARA
PEUGEOT
BOXER
ALFA
147
NISSAN
ALMERA
FORD
MONDEO
HYUNDAI
ACCENT
3.
2. Acceptar la donació efectuada pels respectius titular dels vehicles del punt 1, en complir-se no
disposar de nota administrativa ni legal que impedeixi l’objecte de ser tractat el vehicle com a residu
sòlid urbà.
3.Destinar els vehicles donats a residus sòlids urbans i ordenar el seu tractament de descontaminació i
desballestament.
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4.Adjudicar a CATV EURO VENDRELL SL CIF B55654750, per dur a terme descontaminació i
desballestament dels vehicles relacionats en el punt 1 i el tràmit de la baixa a la Prefectura de Trànsit.
L’adjudicatària haurà de complir:
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a) Abonar al compte corrent ES16-2013-3037-01-0210202940 de l’import que correspongui de
l’adjudicació dels vehicles per a residus.
b) Lliurar, al departament de Via Pública, l’acta o certificació d'eliminació de residus sòlids
urbans, conforme s'ha realitzat l'eliminació de conformitat amb la legislació vigent per part
del gestor autoritzat de residus.
5 Donar compte d'aquest acord a l'Empresa autoritzada gestora de residus sòlids i al departament de
Intervenció/Tresoreria.

1.4.4. EXPEDIENT NUMERO 4303717001284 RELATIU A L'APROVACIO D'INCOACÍO D'EXPEDIENT
SANCIONADOR
IDENTIFICACIO DE L’EXPEDIENT: Expedient núm. 4303717001284 relatiu a l’aprovació d’incoació
d’expedient sancionador
Fets:
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1. En l'acta emès el 24 de juliol de 2017 per l’inspector de via pública, es dóna a conèixer a aquesta
Regidoria de Via Pública que el Circ Raluy Enterteinment SL amb NIF B66544255 podria ser autor i
responsable dels fets consistents en segons descripció literal de l'acta "Als llocs indicats a continuació, i
com es pot veure a les fotografies, hi ha publicitat del Circ Raluy, en parelles de cartells engantxats
amb una cadena als arbres, i fanals. No consta llicència per la col·locació de la publicitat per lo que en
aquest mateix moment es retiren els cartells de la via pública pels serveis municipals, s’annexa
fotografia.“

JOSEP PARERA RIBELL

3. El ncompliment de les obligacions recollides en aquests articles 17. tindrà la consideració com a greu
susceptible de ser sancionada amb el import de fins 1.500,00.-€ en virtut de l’article "109" de
l'ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics.
Fonaments de Dret:
1. Que es considera procedent la incoació de l'expedient sancionador corresponent, amb nomenament
d'instructor i secretari.
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2. Cap d’aquests fets es considera constitutiu de delicte o falta penal.

2. S’incompleix els articles "art. 17 1) Qualsevol activitat o ocupació de la via pública que incideixi en la
seva utilització per a altres usos comuns requerirà l'autorització municipal. La manca d'autorització
serà considerada una falta greu, que comportarà, a més de la sanció corresponent, la interrupció
immediata de l'activitat, així com la retirada a càrrec de l'infractor dels obstacles que s'haguessin
col·locat en els espais públics. La Policia Local actuarà d'ofici i podrà demanar la col·laboració d'altres
serveis municipals per a l'execució d'aquestes operacions ..art 17.4) Davant de el incompliment de les
obligacions consignades en aquest article, l’Ajuntament podrà executar-les de forma subsidiària i a
càrrec de l’infractor.

Carles Badel i Domingo
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3. D’acord amb l’article 44 44.1) Només es poden utilitzar per a la publicitat estàtica les cartelleres
publicitàries permanents degudament autoritzades, les tanques de protecció d’obres i de tancament
de solars i les portes i paradors dels establiments comercials, sempre que en cada cas s’hagi obtingut el
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consentiment del seu titular i, si escau, la llicència municipal corresponent. L’ajuntament posarà a
disposició dels partits aquells espais o elements adients per a la col·locació de publicitat. 44.2) Per
anunciar actes o opcions polítiques o sindicals en períodes de campanya electoral, festes popular o
tradicionals i altres activitats o informacions de interès públic, com fires, exposicions, competicions
esportives de relleu o altres de similars .L’ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat
estàtica, totems. 44.3) En el cas de fixació de cartells fora de les previsions dels paràgrafs anteriors,
s’ordenarà la seva retirada al responsable, que es determinarà d’acord amb les previsions de l’article
50. Si no ho fes, els retiraran els serveis públics municipals a càrrec del responsable.

4. Que d’acord amb el procediment previst en els articles 64 i següents de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en el Reglament sobre el
procediment sancionador, aprovat mitjançant Decret 278/1993, de 9 de novembre, i en ús de les
atribucions que m’atorguen l’article 2 de l’esmenta’t reglament de procediment sancionador i l’article
21 de la Llei de Bases de Règim Local vigent i l’article 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya
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4. .Atès que els serveis municipals han dut a terme dues actuacions de retirada segons art. 44 i
següents , amb les hores de treball i gastos de desplaçament que això suposa. Cost no valorat
certament però valorat en 550€.
Vist que en data 04/08/2017 Raluy Entertaiment sl ha dipositat fiança de 550E per la retirada de
cartells ,al compte ES2000811703620001023503 de l’Ajuntament de Calafell
5 Vist el decret d’Alcaldia núm. 2666/2015 de data 22 de juny, de delegació d’atribucions en matèria
de personal de l’Alcaldia en la Junta de Govern local.

JOSEP PARERA RIBELL
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La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
TURISME I VIA PÚBLICA - VIA PÚBLICA i per unanimitat acorda:

23/08/2017

6. El 22 de juny de 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 2667/15, es deleguen en el regidor senyor
Juan Jose Garcia Alvarez els serveis municipals en matèria de via pública l’exercici de la matèria
delegada comporta la presentació de proposta a la Junta de Govern local per a la seva aprovació.

1. Aprovar incoar expedient sancionador a Circ Raluy Entertainments amb NIF B66544255 per la
realització o promoció dels fets anteriorment descrits de conformitat amb els article/s 17.1, de
l'ordenança municipal convivència ciutadana i ús dels espais públics, a l'efecte de determinar la
responsabilitat i, el seu cas, la sanció que correspongui, d'acord amb el que resulti de la instrucció.
2.- Nomenar instructor i secretari de l’expedient sancionador, respectivament, a D Pere Ferre i Bundo i
a Dña. Angels Targa Fort.
4. Disposar que l’instructor de l'expedient formuli el Plec de càrrecs i porti a terme i impulsi totes les
actuacions de la seva competència que assenyalen, entre d'altres, els articles 10 i següents del Decret
278/1993, de 9 de novembre i demés legislació concordant.
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5. Concedir un termini d'audiència i vista de deu (10) dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article
10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador de la Generalitat de
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Catalunya, a Circ Raluy Entertaiment sl en qualitat d'interessat i presumpte responsable, per tal que,
durant l’expressa’t termini, pugui realitzar, si s'escau, les actuacions següents:



Examinar l'expedient a l'Oficina Tècnica Municipal de l'Ajuntament de Calafell, C/ Sant Pere
29-31, 1ª planta Calafell platja.
Presentar, davant la corporació, les al·legacions, proves i els documents i els justificants que
consideri pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

6. Donar trasllat a l'interessat de la notificació i del Plec de Càrrecs.

1.5. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA - COMERÇ
1.5.1. APROVAR DE LA CELEBRACIÓ DE L'ACTE DEL XX MERCAT MEDIEVAL ORGANITZAT PER
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL ELS DIES 31 D'AGOST, 1,2 I 3 DE SETEMBRE DE 2017 AL NUCLI ANTIC
DE CALAFELL

Identificació de l’expedient 2252/2017

Fets
1. L’Ajuntament de Calafell organitza el XX Mercat Medieval al nucli antic de Calafell els dies 31
d’agost, 1, 2 i 3 de setembre de 2017.

JOSEP PARERA RIBELL

2. L’Ajuntament de Calafell contracta a una empresa o associació per coorganitzar aquesta activitat,
per la qual cosa, es va redactar un plec de clàusules que es publica al BOPT núm. 120, en data de
22/06/2017. D’aquesta licitació es conclou adjudicar l’organització de l’esdeveniment a Mercats
d’Abans, associació especialitzada en la gestió d’aquest tipus d’actes.
3. Aquesta activitat es desenvoluparà en els dies i horaris següents:
-
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Celebració de l’acte XX Mercat Medieval Calaphel organitzat per l’Ajuntament de Calafell els dies 31
d’agost, 1, 2 i 3 de setembre de 2017 al nucli antic de Calafell.

1 de setembre de 18h a 23h
2 de setembre d’11 a 14 h i de 17.30 a 23 h
3 de setembre d’11 a 14 h i de 17.30 a 23 h

4. Els espais a ocupar pel Mercat Medieval formen part del nucli antic i són els entorns del castell, la
pl. de Catalunya, la pl. de la Constitució, el carrer de l’Església, el carrer Principal, la pl. de Mariano
Soler, el carrer Marquès de Samà, el carrer de Jesús, la placeta del Clos de cal Cubano i el carrer
Bisbe Català. Aquests carrers es podrien veure modificats amb motiu de les obres que, a dia d’avui,
s’estan portant a terme en aquests espais.
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5. S’ha redactat una memòria i s’ha tramès als tècnic municipals competents de les àrees de Via
Pública, Sanitat, Protecció Civil, Mobilitat, Policia Local, Prevenció incendis i Medi Ambient per tal
que emetin els informes pertinents i regularitzar aquesta activitat. De la mateixa manera, des de la
Regidoria de Cultura s’emetran les sol·licituds pertinents a tots els departaments municipals dels
quals se’n requereixin serveis.
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6. La programació artística és la següent:
DIJOUS – Nit
20.30
21.30

-

Inici animació sopar a la plaça de Catalunya
Sopar amb animació a la plaça de Catalunya

DIVENDRES – Tarda
17:00
17.00-20h
20.00
21.00
21.30
21.30
22.00

Obrim el mercat, els campaments, els tallers i tots els oficis.
Diversos espectacles
Gran Inauguració i rua itinerant ( mes de 25 personatges)
Teatre Infantil - Conte Contes
Els Faunos passegen per el mercat (Bambolea)
Cercavila Musical (Bocs Biterna) i els Orcs (Infestum)
Gran espectacle inaugural de Bambolea

DISSABTE i DIUMENGE – Matí
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11.00
dia)
11.00
11.30
11.30
12.00
12.00
12.00
12.30
12.30
13.00
13.00
13.00
13.30
13.30
14.00
14.00
14.15

Obrim el mercat, els tallers, els oficis, el espai infantil i els campaments (tot el

-

Visita guiada al campament (Lobos Negros)
Cercavila Musical (Bocs Biterna)
Espectacle Aus rapinyaires
Conte Contes Medievals - (Angel Roset)
Rua d'oques
Vestir al cavaller (Campament - Lobos Negros)
Bufons de circ (Bambolea)
Els Jofres (Infestum)
Combat de Cavallers (Campament - Lobos Negros)
Cercavila Musical (Bocs Biterna)
Espectacle Aus rapinyaires
Rua d'oques
Jugueters 6 artistes al mercat (Bambolea)
Els cavallers passegen per Salou (Ton i Ton)
Els Jofres busquen en Guerou de Palou (Infestum)
Cercavila Musical (Bocs Biterna)

DISSABTE i DIUMENGE – Tarda
-

Cercavila Musical (Bocs Biterna)
Taller Tir amb arc i ballesta (Campament - Lobos Negros)
Bufons de Circ (Bambolea)
Rua d'oques
Conte Contes Medievals - (Angel Roset)
Visita guiada al campament (Lobos Negros)
Els Jofres (Infestum)
Espectacle Aus rapinyaires
Geperuts (3 artistes - Bambolea)

Carles Badel i Domingo

17.30
17.30
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18.00
18.30
18.30
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18.30
19.00
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19.30
19.30
20.00
20.00
20.30
20.30
21.00
21.00
21.30
21.30
22.00
22.00
22.30
pagament

-

Cercavila Musical (Bocs Biterna)
Vestir al cavaller (Campament - Lobos Negros)
Els Faunos passegen per el mercat (Bambolea)
Teatre Infantil - Conte Contes
Combat de Cavallers (Campament - Lobos Negros)
Espectacle Aus rapinyaires
Rua d'oques
Espectacle Itinerant d' Infestum amb els orcs
Cercavila Musical (Bocs Biterna)
Artilleria medieval ( Campament - Lobos Negros)
Granm rua de comiat (només diumenge)
Espectacle les Bruixes de Calafell - Manos de Fuego i Bocs (només dissabte)
Gran Espectacle al Castell (només dissabte). Aquest espectacle és de
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-

OFICIS: ESCLOPER, ENCUNYACIÓ DE MONEDES, PICAPEDRER, FILADORA, VIDRIER, TORN DE
PEU, BOTER, CUIR, CERAMISTA I ESCULTOR

-

ANIMALS: AUS RAPINYAIRES, CARAVANA DE CAMELLS I DE RUQUETS, CONILLS, GALLINES,
PASSEIG D’OQUES

-

EXPOSICIONS: ARMES, ARMES DE SETGE I INSTRUMENTS QUIRÚRGICS

-

PER ALS INFANTS: ESCOLA DE CAVALLERS, JOCS, CAMPAMENT INFANTIL, TIR AMB ARC
PARTICIPATIU, “CAVALLITOS”, TALLERS, CONTES...

-

PARADES: ESPELMES, PERFUMS, JOGUINES DE FUSTA, SALS I ESSÈNCIES, CERÀMICA,
HERBES, FORMATGES...

VIDRE,

8. El Mercat estarà format per unes 140 parades que ocuparan la via pública dels carrers i places
descrits anteriorment. D’aquestes parades, un total de 67 són de persones empadronades a Calafell
que han sol·licitat poder participar d’aquest esdeveniment i la resta formen part de Mercats
d’Abans. Aquests 67 paradistes han estat autoritzats per decret de Tinença d’Alcaldia núm.
2017/3302 i es regulen mitjançant el Reglament de funcionament del Mercat Medieval publicat en
data de 26/02/2013 al BOPT núm. 48.
9. L’Ajuntament disposa d’assegurança de Responsabilitat Civil per realitzar aquesta activitat.
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7. El Mercat estarà constituït per les següents activitats:

10. La tècnica de Cultura ha emès una memòria a tots els tècnics municipals competents de les àrees
de Via Pública, Sanitat, Protecció Civil, Mobilitat, Prevenció incendis, Policia Local, prevenció
d’incendis i Medi Ambient per tal que emetin els informes pertinents per regularitzar aquesta
activitat.
11. En data 4 de maig la tècnica de cultura emet informe el qual s’adjunta a l’expedient.
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1.- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, on determina els sotmesos a aquesta llei.
2.- Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
3.- Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana I Usos dels espais públics a Calafell sobre la
realització de revetlles, festes, balls i altres celebracions populars.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de
QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - COMERÇ i per unanimitat acorda:
Primer. APROVAR la Celebració de l’acte del XX Mercat Medieval els dies 31 d’agost, 1, 2 i 3 de
setembre de 2017 al nucli antic de Calafell, sempre i quan els informes elaborats pels tècnics
municipals competents siguin favorables.
Segon. Donar compte del present acord als interessats.
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I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 10:43, i dóna l'acte per acabat,
del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.
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